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Staldren®
Det effektiva torrhygienmedlet
Staldren® är en Dansk produkt, testad av internationellt erkända laboratorier. Staldren
används idag som torrhygienmedel världen över.
Staldren® är skonsamt för omgivningen och har en väldokumenterad effekt på vanligt
förekommande bakterier och svampsporer (se dokumentation sida 23).
Staldren® är fosfatfri och pH-neutralt, därför angriper/fräter den ej golv,
stallinventarier och ännu viktigare torkar inte ut djurens tunna hud, vilket kan ge
upphov till sprickor som är inkörsport för bakterier och leder till infektioner och
sjukdomar. Handskar behöver ej användas.
Staldren® binder ammoniak till en nivå där djur och människor kan vistas i
stallen utan lukt och andningsbesvär.
Staldren® absorberar fukt och väta och är därför särskilt verksam under våta
vintermånader och eventulla regniga sommrar.
Staldren® desinficerar och renar stallmiljön, reducerar smittotrycket och säkrar därför
en friskare besättning.
Staldren® kan användas till alla husdjur, och är oundbärligt i samband med
professionell djurhållning.
Staldren® är säkert att använda för både människor eller djur.
Användning:
En handfull Staldren® pr. m2 två gånger per vecka räcker för att upprätthålla ett torrt
och friskt stallklimat. I särskillt fuktiga eller sjukdomsdrabbade stallar rekommenderas
användning av Staldren® oftare. Vid tveksamhet eller problem kontakta oss, vi sitter
kanske inne med erfarenhet som kan hjälpa dig vidare.
Staldren® kan användas i ekologisk produktion.

Staldren® Till grisar
Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningsspektra mot
fukt, lukt, bakterier och svampsporer.
Staldren® till grisar används enligt följande:
I Grisningstallet : Före grisningen sprid Staldren® i hela stallet.
Använd en handfull (50-100 gr) per m². Efter grisningen använd Staldren® tre dagar i
sträck. Därefter två gånger per vecka fram till avvänjningen. Använd Staldren® bakom
suggan, omkring krubban och på smågrisarnas liggplats, samt på andra fuktiga ställen i
stallet. Det är här bakterierna trivs.
I avvänjningstallet användes Staldren® tre dagar i sträck, därefter två
gånger per vecka.
Se till att speciellt liggplatser samt fuktiga ställen i stallet får medlet.
I slaktsvinstallet användes Staldren® en till två gånger per vecka. Det
ger en bättre miljö och har en klart dämpande verkan på smittotrycket.
I galtstallet, betäcknings- och dräktighetstallet användes Staldren® i hela stallet.
Använd en handfull (50-100 gr) per m².
Djur i karantän/avdelningar med sjuka djur användes Staldren® dagligen i hela
stallet.
Vid leverans/mottagning av djur används Staldren® på hela golvytan både före och
efter utleverans/mottagning, för att minska risken för smitta.
I tomma stallar kan Staldren® med fördel fördelas med hjälp av en blåsare då
beståndsdelar i Staldren® har god effekt på virus.
Vid kontinuerlig användning av Staldren® uppnås bästa resultat då smittotrycket hela
tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa
som djur.

Staldren® levereras i säckar á 25 kg.

Staldren®
”On The Job”

Staldren® Till mjölkkor och kalvar
Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform som har ett brett verkningsspektra mot
fukt, lukt, bakterier och svampsporer.
Staldren® till mjölkkor och kalvar används enligt följande:
Strö en hel handfull (50-100 gr) pr. m² två gånger i veckan. Detta verkar kraftigt
smittdämpande inom loppet av en kort tid. Vid särskilt fuktiga förhållande eller vid
sjukdomsfall ökas mängden och användningen (dagligen).
Till uppbundna djur strös Staldren® i bakre delen av båspallen där fuktigheten ger
möjlighet för vissa bakterier och svampar att reproducera sig i stort antal och därmed
bl.a. förorsaka juverinflammation.
I stallar med liggbås användes Staldren® som nämnts ovan, men i större bås där korna
kan vända sig kan det vara nödvändigt att använda mer.
I stall med djupströbädd används Staldren® en gång per vecka med en handfull (50100gr) per m².
I den rengjorda kalvningsboxen sprids Staldren® över hela golvytan så att den
desinficeras. Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida Staldren® igen
över hela ytan. Detta sker mellan varje kalvning så att de nya kalvarna föds i en så ren
miljö som möjligt och motverkar sjukdommar hos kor och kalvar.
Till kalvboxen användes Staldren® två gånger per vecka med en handfull (50-100 gr)
per m². Försök att träffa kanterna av boxen där fluglarverna huserar. Vid diarré
används Staldren® varje dag tills utbrottet är över.
Vid kontinuerlig användning av Staldren® uppnås bästa resultat då smittotrycket hela
tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa
som djur.

Kan användas i
Ekologisk
produktion

Staldren®
”On The Job

Staldren® Till hästar
Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningsspektra mot
fukt, lukt, bakterier och svampsporer.
Staldren® bidrar med sin uttoktande och svampdödande effekt till att minska tillfällen
med porösa hovar och strålröta. Vid strålröta använd Staldren® direkt under hoven.
Staldren® till hästar används enligt följande:
Efter att boxen helt mockats ut sprids Staldren® på hela golvyta med en handfull (50100 gr) per m2 så att golvytan torkas ut och ammoniaklukten reduceras.
Sprid därefter ut strö i boxen och sprid sedan Staldren® längs med sidorna på boxen så
att flugägg och fluglarver torkas ut.
Staldren® används därefter på fuktiga ställen och ställen som mockas. 2-3 gånger i
vecka används Staldren® längs kanterna i boxen för att vidhålla den uttorkande
effekten på flugägg och fluglarver.
I den rengjorda fölboxen sprids Staldren® över hela golvytan så att den desinficeras.
Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida Staldren® igen över hela ytan.
På detta vis förebyggs sjukdommar och fölet kan växa upp i en så ren miljö som möjligt.
Vid kontinuerlig användning av Staldren® uppnås bästa resultat då smittotrycket hela
tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl häst som
ryttare.

Staldren® levereras i säckar om 25 kg eller 10 kg.

Staldren® Till fjäderfä
Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningsspektrum
mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer.
Staldren® till värphöns används enligt följande :
Staldren® sprides i redena före nya höns sätts in. Strö ett tunt lager i varje rede, ca. en
handfull (50-100 gr). Sprid Staldren® på hela golvytan (ca. 100g m²), det motsvarar en
25kg’s säck per 250 m² golvyta.
Eftersträva en användning av Staldren® en gång per vecka i redena samt på hela
golvytan så att miljön hela tiden ligger på en god nivå, d.v.s. att bakterier bekämpas,
ammoniak binds och fukt absorberas. På så vis kan skador på trampdynor minimeras.
Staldren® är bl.a. mycket verksamt mot Salmonella och Campylobacter bakterier. Se
dokumentation (sida 23).
Staldren® till slaktkycklingar användes enligt följande:
I ett 1500 m2 tomt och rengjort slaktkycklingsstall sprids 75 kg Staldren® (50gr/m2)
antingen med en elblåsare eller spridarvagn. Lägg sedan ut bädden. Avsluta med att
sprida 50 kg Staldren® ovanpå bädden. Sprid sedan 50 kg Staldren® en gång i veckan
fram till slakt. Om stallmiljön är fuktig eller vid problem med bakterier ökas mängden
Staldren®.
Genom att blåsa ut Staldren® i tomma kycklingstallar kommer Staldren® också att ha en
god effekt på virus.
Staldren® är pH-neutralt vilket betyder att den är mycket skonsamt mot omgivningen.
Staldren® dammar minimalt, den är lätt att sprida och ger en behaglig doft i stallet.
Vid kontinuerlig användning av Staldren® uppnås bästa resultat då smittotrycket hela
tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa
som djur.

Staldren® levereras i säckar om 25 kg eller 10 kg.

Kan användas i
Ekologisk
produktion

Staldren® Till mink
Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningsspektrum
mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer. Vid användning av Staldren® reduceras
tillväxten av flug och lopplarver.
Staldren® till mink används enligt följande :
Vid genomgång av lyerna före valpningen strös Staldren® i halmen samt under lyan för
att säkra en torr och ren miljö.
Om det är nödvändigt att rensa bort halm/kutterspån från lyan tillsättes Staldren® igen.
Använd Staldren® 1-3 gånger per vecka på de fuktiga områdena, på valpnätet, för att
säkra en torr miljö. Desto fortare kommer valparna ut till dryckesnipplarna.
Om det uppstår problem med ”svettiga” valpar, användes Staldren® varje dag på
valparna och i lyorna tills angreppet är över.
Efter att valparna är utsatta ges Staldren® med jämna mellanrum. Därmed reduceras
tillväxten av bakterier och skadedjur.
Vid många tidpunkter finns det goda möjligheter för bakterier och skadedjur att
utvecklas i de lugna lyorna. Det är därför viktigt att förebygga detta med kontinuerlig
användning av Staldren® . Det kommer också att generellt reducera smittrisken på
farmen, därmed säkras en frisk besättning.

Staldren® levereras i säckar om 25 kg eller 10 kg.

Staldren® Till Får och Getter
Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform som har ett brett verkningsspektrum
mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer.
Staldren® till får och getter användes enligt följande:
I lamningsboxen: boxen rengöres och Staldren® sprids över hela golvytan. 1 handfull
(50-100 gr) per m2, se till att hela ytan täcks med Staldren®. Sprid därefter ut nytt friskt
strö. Avsluta med att sprida 1 handfull (50-100 gr) per m2 med Staldren® över hela
ytan. Försök att träffa kanterna så att flugägg och fluglarver torkas ut.
Staldren® sprids mellan varje lamning så att varje lamm får den bästa möjliga start på
livet.
I djupströstallar: Sprid 1 handfull Staldren® (50-100 gr) per m2 på golvytan före strö
läggs in. Staldren® sprids sedan på hela ytan i samband med att nytt strö läggs in.
Vid kontinuerlig användning av Staldren® uppnås bästa resultat då smittotrycket hela
tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa
som djur.

Staldren® levereras i säckar om 25 kg eller 10 kg.

Lantmannen Analycen MS
CVR nr. 17 14 86 72
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Bilaga till analyscertifikat vedrørende prøve nr. DKE 016078-06
og DKE 007477-06
Metod:
4 g Staldren upplöses i 5 ml fysiologisk natriumkloridlösning. Staldren lösningen och en kontroll
lösning utan Staldren (9 ml fysiologisk saltvatten) inokuleras med vardera 1 ml bakterie eller
svampsuspension. Blandningarna lagras aerobt/anaerobt/mikroaerofilt beroende på krav på
miljön. Lagras vid rumstemperatur. Antalet bakterier stäms av efter 1 timme samt efter 2 dygn.
Resultat:

E. coli 0157
Aspergillus niger
ATCC 16406
Clostridium
perfringens ATCC
13124
Streptococcus uberis
ATCC 9927
Salmonella
typhimurium ATCC
25241
Staphylococcus
aureus ATCC 25923

Staldren
1 timme
<10 CFU/ml

2 dygn
<10 CFU/ml

Kontroll utan Staldren
1 timme
2 dygn
140 mio CFU/ml
>200 mio CFU/ml

<100 CFU/ml

<100 CFU/ml

150.000 CFU/ml

500.000 CFU/ml

<100 CFU/ml

<10 CFU/ml

20 mio CFU/ml

1,9 mio CFU/ml

<10 CFU/ml

<10 CFU/ml

43 mio CFU/ml

1,9 mio CFU/ml

<10 CFU/ml

<10 CFU/ml

>10mia CFU/ml

>1 mia CFU/ml

<10 CFU/ml

<10 CFU/ml

100 mio CFU/ml

1, 2 mia CFU/ml

10 CFU/ml

1500 CFU/ml

6 mio CFU/ml

<10 CFU/ml

6 mio CFU/ml

>10 mio CFU/ml

40 CFU/ml

4,2mio CFU/ml

36mio CFU/ml

Streptococcus suis
<10 CFU/ml
serovar nr. 7
Campylobacter jejuni <10 CFU/ml
ATCC 29428
Klebsiella
40 CFU/ml
pneumoniae

CFU= levande bakterier per ml.
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